
 

م0202/0200عام الجامعى 0202شهر اكتوبر انجازة ماتم تقرير  

 والحركية البدنية القياسات معامل تطوير في الرقمي التحول دور : العمل ورشة

   

 رئيس نائب الجيزاوي ناصر /الدكتور واالستاذ بنها جامعة رئيس سوسة جمال / الدكتور االستاذ برعاية

 الرياضية التربية كلية عميد صالح اسامه / الدكتور واالستاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون الجامعة

 احمد / الدكتور واالستاذ البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل صيام سعيد خالد / الدكتور واالستاذ

 المعامل وحدة مدير بسيوني محمد / والدكتور والطالب التعليم لشؤون الكلية وكيل مروان المغاوري

 بنها بجامعة العلمية واالجهزة

 التحول دور بعنوان عمل ورشة الرياضية التربية كلية مع بالتعاون العلمية واالجهزة المعامل وحدة نظمت

 والحركية البدنية القياسات معامل تطوير في الرقمي

47-12-18-25-10-2021-://fphe.bu.edu.eg/item/7696https 

 

 

 

 

 

 

https://fphe.bu.edu.eg/item/7696-2021-10-25-18-12-47
https://fphe.bu.edu.eg/item/7696-2021-10-25-18-12-47


 0202-5-22 بتاريخ 75375 مستشفى زيارة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بالقاهرة األزهر  زيارة مشيخة 

 

 يحافظ كما الداخلية جبهتنا على تحافظ جنود بوجود القلب اطمئنان زاد حتى اليوم رأيته ما أتوقع أكن لم

 …الداخلية وجبهتنا الغالي وطننا أرض بأطراف حدودنا على الباسلة وشرطتنا  العظيم جيشنا جنود

 أعلم لم بالقاهرة، األزهر مشيخة لزيارة بنها جامعة العامرة جامعتنا وفد ضمن أكون أن حظي أسعدني

 األزهر مشيخة أزور بأن فقط فضولي ودفعني واإلرهاب، التطرف مواجهة عن محاضرة غير جيدا المحتوى

 استقبال فيه، ويبارك هللا يحفظه وأن والعافية الصحة بتمام له وادعوا الجليل شيخنا األكبر اإلمام رأس ألقبل

 نفس األزهر؛ مشيخة من الثاني الدور في دائرية بقاعة نتبعه والرياضة، الشباب وزارة من اللقاء منسق من

 .فيه وبارك هللا حفظه  الطيب أحمد / الدكتور األستاذ اإلمام فضيلة لمكتب الطابق

 إعالم خريج اإلخراج في جوائز على حائز سينمائي مخرج   حازم دكتور

 التركية اللغة في متخصص حماده دكتور

 يعرض لما  وتركيز انتباه حالة في الكل الجامعة طالب من القاعة في أحد يسرح لم أخر، عالم في يأخذونك

 أعدائنا نواجه وكيف وتحليل نقد ملل؛ أو كلل دون الحوار الستكمال ومتشوق الوثائقي والعرض السرد من

 لقد وفتياتنا؛ بشبابنا للتغرير اإلرهابية الجماعات يستخدمها التي الساحرة اإلعالمية األله عصر في فنحن

 وكيف للشباب تجنيدهم وأساليب الشيطانية الجماعات هذه براثين في الشباب يقع كيف اللقاء قائدا أوضح

 والبعد الوقاية طرق أوضحا وأيضا الشيطانية، القوى هذه يعارض من كل نهاية هي وما عليهم يسيطرون

 .الوقت بمرور نشعر لم ساعتين من أكثر اإلرهابية الجماعات هذه أفخاخ عن

 ارتفاع هو كثيرا   أسعدني وما الرابع، الجيل حروب بعنوان بدأ الجيش رجل إيهاب عميد :الثالث الفارس

 اإلمبراطورية كانت عتيقة عصور الى ايهاب عميد أخذنا السؤال، وفي الرد في جامعتنا طالب ثقافة مستوى

 الدين من االنتقام أحالم بدأت و تستفيق العجوز القارة بدأت وشاسعة كبيرة بقاع على مسيطرة العثمانية

 حتى الغرب نجح جيوش؛ لها التي العربية الدول تقسيم فكرة بدأت كيف متركز العرض وكان العربية واألمة

 العظيم، جيشها وحفظ مصر هللا حفظ مكايده، تنجح لم مخططاته تنجح لم مصر الى وصل

  العظيم هللا صدق



 30 من أكثر في إليها باإلشارة ذكرت فيما مواضع، خمسة في الكريم القرآن في صراحة ذكرت مصر أن)

ا ا 80 عّدها العلماء وبعض موضع   (موضع 

 من أكثر الوقت مر سريعا الثاني القاء انتهى الوطن، وحفظ حب على اإلصرار شبابنا زاد ممتع شيق حوار

 .أيضا ساعتين

 ميدانية لزيارة نتحرك اآلن التطرف لمكافحة األزهر بمرصد المسئولين أحد من نسمعها الكريم الحضور

 الساللم، على واحد دور نصعد زجاجي مدخل أمتارا ، بينهما يفصل  األزهر مشيخة بجوار مبنى للمرصد،

 الطرقة نهاية في اإلداريين، مكاتب اليسرى الجهة المدخل، بانوراما على يطل سور اليمين على طويلة طرقة

 -:األتي يكتب بابه وعلى المرصد يوجد الطويلة

 التطرف لمكافحة األزهر مرصد

 العالم على الناظرة األزهر عين

 .المشترك العيش ثقافة ندعم *

 .واحترامه األخر قبول إلى ندعو *

 .المواطنة مفهوم نرسخ *

  للنفس، مريحة حاجة بجد

 .الشريف أزهرنا أروعك ما واالعتدال، الوسطية أجمل ما ، واالجتماعي النفسي للسالم جمل

 من جنودنا يتقنها لغة عشرة ثالثة ، الكبير العمالق الصرح هذا لنا ليعرض المرصد مدير نائب يصطحبنا

 أو للدين تسيئ وتاريخية دينية معلومات من يعرض ما كل وينقدون يبحثون األزهر بجامعة اللغة علماء

 شباب لتغييب سموم تنشر التي المواقع نفس على التاريخ وحقائق الدين بصحيح عليها الرد يتم ثم الوطن

 الفترة خالل نجحوا ، العظيم جيشنا جنود عن يقلون ال جنود الساعة مدار على يغلق ال المرصد األمة،

 والمسلمين، اإلسالم عادت عديدة دول اجتاحت التي فوبيا اإلسالم من كبير جزء معالجة في الماضية

 يتحملون الوطن ألبناء جديدة ملحمة لزمالئهم سينشرون بنها جامعة سفراء الفكرة تنتهي ولم اليوم انتهى

 وال عرقيات وال أقليات فال الوطني النسيج على والمحافظة والوطن الدين على الحفاظ وهو الشرف عظيم

     .مصر كلنا مصر فكلنا جماعات وال مليشيات

 الطيب، أحمد الدكتور األستاذ اإلمام فضيلة شكرا والرياضة، الشباب وزارة شكرا ، األزهر مشيخة شكرا

 يا جنودك فكلنا المخلصين، جنودها بكل مصر صبحي،وتحيا أشرف  الدكتور األستاذ الشباب وزير شكرا

 …مصر

 

 



 

 

 


